
Řezačka
na vinylové pásky

Nářadí a příslušenství

Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitativně bezvadné
výsledky a bezpečné upevnění podlahových lišt - to jsou
požadavky dneška. Aby to bylo možné optimálně zajistit, nabízí
firma Döllken rozsáhlý sortiment osvědčených systémových
nástrojů. Informace o našem kompletním programu 
systémových nástrojů naleznete na našich internetových 
stránkách.

 

Řezačka vinylových pásků se vyznačuje
následujícími znaky:

•  Vhodná k řezání vinylových pásků 
     pro soklové lišty D 60 a C 60
•  Snadná manipulace, dobře ovladatelný
     formát
•  Vhodný doplněk ke kufru s raznicí
 

 

Profily pro odborníky



Profily pro odborníky
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Řezačka na vinylové pásky 

 

•  Použití
Řezačka slouží k řezání vinylových pásků pro montáž do jádrových podlahových lišt Döllken typu C 60 life a D 60 life Top. Řezačka pásků
Döllken byla vyvinuta speciálně pro zpracování heterogenních designových obložení až do tloušťky 4 mm. Používání v rozporu s určeným
účelem nebo neodborné používání, např. na pěnové měkké obklady, linoleum atd. může vést k poškození. 

• Označení
   1.  Zajištění čepele 
   2.  Čepel
   3.  Chránič čepele
   4.  Doraz obložení
   5.  Destička pro
        upnutí čepele 
   6.  Odlamovač 
        čepele

• Postup

   1. Obložení (laťku / obklad) položte stranou s dekorem směřující nahoru na rovnou, hladkou a pevnou podložku, na upravované straně
       musí být dorazová hrana obložení rovná.
   2. Otevřete zajištění čepele na řezačce pásků (obrázek 1).
   3. Nasaďte řezačku lehce šikmo dorazem obložení na hranu obložení na dekorovou stranu obložení a přitlačte (obrázek 4).
   4. Přetáhněte řezačku pásků lehkým tlakem podél hrany (obrázek 5).
   5. Po provedení řezu zavřete zajištění čepele
   6. Pásek z naříznuté strany odlomte směrem dolů a oddělte (obrázek 6). 

• Výměna čepele
   1. Zasuňte ostrou čepel do odlamovače čepele (obrázek 3) a čepel odlomte.
   2. Odšroubujte destičku pro upnutí čepele (obrázek 1) a vyměňte čepel. Přitom dbejte na to, aby byla čepel vždy vložena až nadoraz 
       (obrázek 7 + obrázek 9)! Pro leváky čepel otočte (obrázek 8).
   3. Odstraňte znečištění.
   4. Přišroubujte destičku pro upnutí čepele.
• Bezpečnostní pokyny
   -  používejte pouze v kompletně smontovaném stavu,
   -  při skladování vždy zavřete zajištění čepele tak, aby chránič čepele zakryl čepel,
   -  pokud je čepel tupá nebo odlomená, pak ji okamžitě vyměňte,
   -  používejte jen trapézové odlamovací čepele 18 mm,
   -  čepel vždy vložte až nadoraz - jinak hrozí nebezpečí poranění!,
   -  zvýšené nebezpečí zranění!! Řezačka pásků se nesmí dostat do rukou nepovolaných osob nebo dětí.
• Pokyny k péči o řezačku
   -  odstraňte nečistoty z čepele a dorazu obložení,
   -  pro čištění doporučujeme použít lehce naolejovanou utěrku.
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(obrázek 1).


